
OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA,  W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM 

SYNA/PODOPIECZNEGO W KONSULTACJACH W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W SZCZECINIE  
 

1. Oświadczam, że………………………………………………………………………… 
                                                           (imię i nazwisko syna/podopiecznego, nr PESEL) 

jest zdrowy, nie ma objawów chorobowych oraz oświadczam, że (proszę zaznaczyć 

właściwe pole stawiając znak „X”): 

 

 W ostatnich 14 dniach, nie korzystał z opieki lekarskiej. 

 

 W ostatnich 14 dniach korzystał z opieki lekarskiej z powodu 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………. 
podpis rodzica (Dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej) 

 

2. Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące z moim synem/podopiecznym nie są 

objęte kwarantanną, ani nie pozostają w izolacji. 

 

………………………………………………………………………. 
podpis rodzica (Dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej) 

 

3. W przypadku wystąpienia u mojego syna/podopiecznego  objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną, powzięcia informacji o zastosowaniu izolacji lub 

kwarantanny w stosunku do którejkolwiek  z osób wspólnie zamieszkujących z moim 

synem/podopiecznym, zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania o tym 

Dyrektora MOS im. św. Brata Alberta. 

 

………………………………………………………………………. 
podpis rodzica (Dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej) 

 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego 

syna/podopiecznego przez pracowników MOS im. św. Brata Alberta. 

 

 

………………………………………………………………………. 
podpis rodzica (Dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej) 

 

 

5. Oświadczam, że znane są mi czynniki ryzyka w związku z epidemią COVID-19 

zarówno dla dziecka, rodziców, jak i innych domowników oraz przyjmuję pełną 

odpowiedzialność za podjętą decyzję  o uczestniczeniu  mojego syna/podopiecznego 

w konsultacjach w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Szczecinie 

(dodatkowe informacje (https://gis.gov.pl).  

 

………………………………………………………………………. 
podpis rodzica (Dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej) 

 

 

 

 

https://gis.gov.pl/


6. Zobowiązuję się do wyposażenia mojego syna/podopiecznego w maseczkę i 

rękawiczki, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

 

 

………………………………………………………………………. 
podpis rodzica (Dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej) 

 

 

7. Oświadczam, że zapoznałam/em się z wytycznymi dla szkół i placówek oświatowych 

przygotowanymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz „Regulaminem postępowania w MOS im. św. Brata Alberta w 

warunkach stanu epidemii COVID-19  podczas obecności wychowanków w MOS w 

dniach 25.05. do 07.06.2020 r.”  i akceptuję ich treść oraz zobowiązuję się do ich 

stosowania. 

 

 

………………………………………………………………………. 
podpis rodzica (Dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej) 

 

 

 

 

 

 

 


